I ROS KILDE
Julemenu

Juleanretning

Jule
Julefrokost
Julefrokost i Roskild

• Lune stegte sild
• Karrysild med vagtel æg
• Smørstegt rødspættefilet m. hjemmelavet remoulade
• Skaldsdyrssalat m/hummer, krebs & rejer
• Gravad laks m/djævlesauce
• Andeconfit m/æbler & svesker
• Langtidsbrasseret svinebryst m/hjemmelavet rødkål
• Kalvesylte m/sennepsmarineret rødbede
• Kalvemedalion m/svampecroketter
• Ost
• Ris a la mande & mandelgave

Selskaber
ud-af-huset
Vi leverer ud af huset til firma-arrangementer, ”den store dag”, gæstebud osv.
Vi tilbyder følgende: Grill arrangement,
receptionsmenu, brunch buffet, italiensk
Antipasti, tappas, julefrokost og nytårsmenu.
Vi leverer på hele Sjælland
(min. 50 kuverter). Gratis levering i
Roskildeområdet (min. 10 kuverter).
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Selskaber
i huset

op til 44 personer og her er
SKOMAGERGADE 4 1. SAL · 4000 ROSKILDE · UPSTAIRS-ROSKILD
der mulighed
for at lukke af.
I alt har vi plads til 74 siddende
gæster alt efter arrangement.
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Skomagergade 4, Roskilde · Tlf. 46 35 19 00
restaurant@upstairs-roskilde.dk
www.upstairs-roskilde.dk

